
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Aandachtspunten- en actielijst extra informatiebijeenkomst d.d. 19-03-2019 

 

 

Onderwerp 

 

Opening. 

 � De voorzitter heet de aanwezigen welkom. Er is bericht van 

verhindering ontvangen van mw. Verhees (Weert Lokaal) en 

dhr. Van Gemert (VVD). De dames Stokbroeks (D66) en Kadra 

(PvdA) komen iets later. 

 

 

Onderwerp 

 

Vaststellen agenda. 

 � Na agendapunt 8 zal wethouder Van Eijk nog enkele 

mededelingen doen in beslotenheid. 

� N.a.v. een vraag van het CDA wordt toegelicht waarom 

agendapunt 8 in beslotenheid moet worden behandeld. 

� De agenda wordt voor het overige ongewijzigd vastgesteld. 

 

 

Onderwerp 

 

Kennisnemen van de aandachtspunten- en actielijst van de 

extra informatiebijeenkomst d.d. 12 februari 2019. 

 � Van de aandachtspunten- en actielijst wordt kennis genomen. 

 

 

Onderwerp 

 

Presentatie landbouwvisie.  

De presentatie kunt u zien via 

https://gemeenteraad.weert.nl/vergaderingen/ 

Aandachtspunten � Relatie tussen ambitie-beleid-financiën-uitvoering. 

� Aandacht voor debat met agrarische sector. 

� Gelegenheid bieden voor inbreng raad. 

� Alert zijn op behoud sturingsmogelijkheden college. 

� Duurzame voedselproductie mag niet ten koste gaan van 

inkomenszekerheid voor agrariërs. 

� IJkpunten aangeven in transitieproces. 

Acties 

(toezeggingen)  

� Geen. 

 

 

Onderwerp 

 

Presentatie museum (collecties en thema’s).  

De presentatie is (vanwege de AVG alleen voor raads- en 

commissieleden) te zien via 

https://gemeenteraad.weert.nl/vergaderingen/ 

Aandachtspunten � Museum en binnenstad moeten elkaar versterken. 

� Bezien of plannen en beleidskaders aan de raad worden 

voorgelegd. 

Acties 

(toezeggingen)  

� Geen.  

 



 

 

 

Onderwerp 

 

Presentatie inkomensreserve onderwijs en huisvesting 

onderwijs.  

De presentatie kunt u zien via 

https://gemeenteraad.weert.nl/vergaderingen/ 

Aandachtspunten � Geen. 

Acties 

(toezeggingen)  

� Geen. 

 

 

Onderwerp 

 

Presentatie duurzaamheidsprogramma 2019-2020.  

De presentatie is (vanwege de AVG alleen voor raads- en 

commissieleden) te zien via 

https://gemeenteraad.weert.nl/vergaderingen/ 

Aandachtspunten � Alert zijn op ontwikkelingen tijdens de uitvoering van het 

programma. 

� Aandacht voor communicatie naar inwoners over 

energietransitie.  

� Beperkte formatie voor uitvoering duurzaamheidsbeleid 

gemeente. 

Acties 

(toezeggingen)  

� Geen. 

 

 

Onderwerp 

 

Infrastructurele projecten. 

De presentatie is voor raads- en commissieleden in het geheime 

kastje ter inzage gelegd. 

 Dit onderwerp is in beslotenheid behandeld. 

 

 

 

Onderwerp 

 

Enkele mededelingen wethouder Van Eijk. 

 Dit onderwerp is in beslotenheid behandeld. 

 

 

Onderwerp 

 

Sluiting bijeenkomst. 

 � De voorzitter sluit de vergadering om 23.15 uur onder 

dankzegging aan de aanwezigen. 

 


